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METAI-VOL

TIKĖJIMO PROPAGAN
DOS IŠSPRENDIMU PA 

SKIRTI VYSKUPAI

ŽINIOS IŠ LIETUVOSH atsistatydi- <

Ms 1 vyskupo I 

Kų. Vyskupas į 
itMontrealiuj,1 

m). Vikariato; 

įie 30,000 gy-1 

g 11,000 kata-1 

■agelboje yra 

K brolis.

»tti paskirtas

reniu vikaru į 

E .. .■ provincijoj,
Šariatas nau- 

Į[ kataliku, 

ffardieu — a- 

m. j Quinhon,1 

iuinhon plote 
Į gyventojų, iš 

pkai. Darbuo-1 

[ iš Paryžiaus 

Saugijos ir 78 

ki. Be to vika

re^ broliai, 314 

katekizmo mo-

, I Į puošnius turtuolio C. M. 

fLeys (iš Bai- Richter namus, Lake Shore 

pirmuoju apa- gat., įsigavo penki plėšikai, 

į Kivu, Belgų Išėjo nešini brangenybėmis 

Rujas vikaria- 2.5,000 dol. vertės.

Plėšikams duris atidarė pa- 

Heysing pas- tsai Richter, kada tarnaitė 

iniu vikaru į jam pranešė', kad kažkoks vy- 

ų Afrikoj. Ka- ras noris jį matyti. Tarnaitė 

pati nenorėjo atidaryti durių.

CHICAGOJE
mu vikaru 

nusio dėl 8 

Grouard,- I 
Guy yra 1 

Kanadoj, 

plote gyva 

ventojų, is 
likų. Vysla 

25 kunigai 

Vyskupą 

pirmuoju 4 
Pengpu, J 
Kinijoj. š 

jas, turi 3 

Vyskupri 

paštaliniu 

Indo-Kinij 

gyvena 2,5 

jų 7J.239 

jasi 50 ki 

Užs. Misij 

kunigai tel 

riate yra J 

sesenj ir 

kytojų.

Vyskupą 

tųjų Tėvų’ 

staliniu vii 

Kongoj. Tj 

tas.

Vyskupą 

kirtas ap 

Kimberley, 

talikų yra

SURAŠINES NESKAITAN 
ČIUS LAIKRAŠČIŲ

BAIGTA DIDELE 
VYRIAUSIAME 

BUNOLE

BYLA j 
TRI-

ROMA. — Šventosios Tikė

jimo Propagandos Kongrega

cijos išsprendimu lapkričio 

27, 1929, ir gruodžio 9j 1929, 

paskirta vienas arkivyskupas 

ir penki vyskupai į įvairias 

misijas Kanadoj, Kinijoj, In- 

do-Kinijoj, Indijoj ir Afrikoj. 

Trys iš paskirtų vra Nekal

čiausios Marijos Oblatai, vie

nas Paryžiaus Užsienių Misi

jų Draugijos, vienas Jėzuitas 

ir vienas Baltasis Tėvas.

Nekalčiausios Marijos Ob- 

latų provinciolas Ceylone kun. 

P. Marąue paskirtas Colombo 

arkivyskupu. Colombo yra 

Cevlono saloje, Indijoj. Nau

jas arkivyskupas yra 47 me

tų, gimęs Franeijoj. Pradėjus 

1926 m. buvo provinciolu. Nau 

jas arkivyskupas užims miru

sio arkivyskupo Coudert vie

tų. Jo valdomam plote yra 

275,440 katalikių Darbuojasi 

139 kunigai, 98 broliai ir 615 

seserų. Iš kunigų 68 yra ten- 

gimiai.

Vyskupas J. Guy paskirtas 

Gronard, Kanadoj, apaštali-

RUSIJOS KOMUNISTŲ PAŠĖLIMAS 
PRIEŠ KRIKŠČIONIŠKAS 'ŠVENTES

Belgų Karalius Vatikane

Areštuoti Kroatai Perkelti Belgradan; Australi
jos Valdžia Už Verstino Kareiviavimo Pa
naikinimą; Reikalauja Daugiau Pinigų Pro- 
hibiciją Vykinti ~

MANDŽIŪRIJA GINK 
LUOJASI

BELGIJOS KARALIUS 
ŠVENTOJO TĖVO 

AUDIENCIJOJE

ubernatorius ROMA, saus. 7. — Šiandie 

ig išsprendė Į iškilmingai audiencijon Šven- 

lizuoti šios tasis Tėvas priėmė Belgijos 

ornenę ir a-į karalių Albertų, karalienę, so- 

su Rusijos sto įpėdinį su žmona, Flandri- 

privertė Ki-|.i°8 grafų ir karalaite Marie 

eminantį ki- Jose. ,

>tokolų. j Po audiencijos Belgų, kara-

kariuomene :i5koii į šv.

nusius Kusi- 1Mro Bazlllk,». kur mddės 

mės kariniu- i,es Sv' Petr0 »>'lkapiu.

usus), kurių Po t0 karahus su kaIaliene 

gvvena Ma aPlankė kardinolų sekretorių 

'* Gasparri. ‘1

________  | Karališkoji šeimyna Į Vati- j

kan o Miestų automobiliais at-' 

vežta iš Kvirinalo rūmų. Gat

vių pašaliais buvo nustatyti 

kareiviai. i

Karalių su karaliene ir jų 

namiškius ties Vatikano ri jb-1 
mis pasitiko ir sveikino Vati

kano valstybės gubernatorius 

Serafini.

Šiandie čia Įvyksta Italijos 

sosto įpėdinio su Belgų kara- i 

laite sutuoktuvės.

Miesto iždas tuščiasDAUGIAU JŠLAIDŲ PRO
HIBICIJAI VYKINTI

AUTO
MS v,Miesto, iždipipkas Pe’terson

pranešė, kad Chicagos iždas 

VVASHINGTON, saus. 7.— BALTIMORE,'Md., saus. tuščias ir uždarytas. Torriis 

Prezidentas Hoover Kongre- 8. — Dr. J. W. C. Frezier, dienomis prisieina mokėti

so reikalauja paskirti 260,000 Johns Hopkins Universiteto miesto valdininkams ir tar- 

dolerių įgyti 30 motorinių va- Į chemijos profesorius, sakosi nautojams algas. Nėra pinigų, 

lčių kovoti svaigalų šmugel-(išradęs priemonę panaikinti j Tas pat yra ir su Cook ap

niukus didžiuose ežeruose. “carbon monoxide,” iš auto-'skrities iždu. Darbuojamasi

---------------------------------------------- mobilių išeinančias nuodingų- Į gauti daugiau paskolų, kokios

sias dujas,nuo kurių daaigibus garantuotos nesurinkto- 

žmonių žuvę garadžiuose. ’ mis ligšiol taksomis. Kaip mie 

“Carbon monoxide”, sako stas, taip apskritis tų pasko- 

profesorius, paeina iš nepil-Įlų turi jau šimtus milionų. 

nai sudegusios gazplinos. Tad Į
rasta priemonė tas dujas su 

naikinti.

KOMUNISTAI ŠĖLSTA 
PRIEŠ PRAVOSLAVUS

SVIESTO GAMYBA

Šiais, metais per 9 mėne

sius pagaminta apie 50,000 

statinaičių sviesto už 22 mili

jonus litų. Be to,’ dar šiais 

metais parduota už 3 milijo

nus litų pieno ir už lir pusę 

milij. sūrio. Manoma, kad šiais 

metais pieno produktų gamin

tojai parduos už 30 milijo

nų. “M. L.”

TEATRAI UŽDAROMI 
PARYŽIUJE

Žuvo buvusis Rockfordo 
majoras

Netoli Elgin automobiliaus 

nelaimėje žuvo buvusis Rock

fordo miesto majoras Ch. E.

Jackson. Kitas su juom va

žiavęs vyras mirtinai sužeis

tas.
______________________ . Šiomis dienomis Kaune į- Clair apskrities

Apiplėštas M&ndel Bros. j^0 ^kilmingas miesto van- bėgo kalinys M 

garadžius dentiekio atidarymas. Rytų a-, kurs buvo uzdi

itidarynio dalyviai nuvvko a p-1 gyvenimui už ž

Septyni plėšikai vakar ank-'••-r.L vandentiekio at*otj> kuJ Dabar jis pat 

sti ryte užpuolė Mandel Bros. | rį įrengta 7 km 1 už Kauno,. Hei jai pasidavė 

krautuvės garadžių, 3949 prip Neries upės, k tpn pfl '

Schubert avė. Manadžer, Eb- ;kido pirn)ą vandenį j 

ert privertė atidaryti geleži- sudaro eilė šulinių, kn-j

nę spintų ir pagroto* apie 20,-.,įc paduoda vandenį į vienų'

000 dol. didelį rezervuarų. Iš čia van j
duo dviem motorais hidran i 

Nužudytas kriminalistas jtais, kurių kiekvienas per va-j 

Canal gatvėje, arti Taylor landų išsiunčia po 130 kb.' 

gat.,.nušautas Frank Ferri, metr., vanduo varomas į mie-'

26 metų, turėjęs kriminalinį *tų. Be to, mieste yra rezer- 

rckord’ų. Policija ieško žniog- vuaras, kuris prilaiko.iki 850 

žudžio. kb. metr. vandens. į

I

Vandentiekio vamzdžių tin- 

žuvo du vyru klas jcu turį apie 15 km. ii-1

Arti We8t Chieago ant Roo- gio, ,o pilnas vandentiekio j- 

sevelt vieškelio važiuojant au- vedimas kaštuoH per 2 mil.! 

tomobilius paslydo tiesiog į Vitu. “M. L.”j

AUSTRALIJA VARŽYS 
AMERIKOS PREKYBĄ

GRAFAS KAROLYI 
AMERIKOJ

SUIMTI KROATAI PER 
KELTI j BELGRADĄ

CANBERRA, Australija, 

saus. 8. — Darbo partijos va

ldžia parlamentui patiekė pe

rtaisyti muitų tarifų. Svar

biausias tikslas yra padidin-1 

ti muitus už įvežamas iš Ame-1 

rikos prekes.

Be to, valdžia išsprendė pa

naikinti verstina kareiviavi-

Į PABĖGO IR PASIDAVĖ
KAUNE ATIDARYTAS 

VANDENTIEKISPTĄ NFAV YORK, saus. 8. - 

i Atvyko ungarų grafas Mi-

8._____' ehael Karolyi, žinomas radi-

našlė kalių pažvalgų politinis “ka- 

a ar- nkinys.”

į E-' Jis tvirtina, kad jo svar

biausias tikslas esųR sugriauti 

admirolo Ilorthy diktatūrų U- 

§ Jngarijoj.

VIENNA, Austrija, saus. 8. 

— Suimti kroatai, kurie būk 

sutarę plaišinti bombas ant 

geležinkelių Jugoslavijos ka

raliaus gimimo dienoje, iš Za

grebo perkelti į Belgradą, kur 

juos teis speeialis teismas.

MĖGINO BĖGTI 
KALĖJIMO

RUSIJOS PABĖGĖLIAI 
NETURI KUR GYVENTI ĖSĄ NUGALĖTI SUKI 

LĖLIAI Arti Avondale stoties trau
kinio suvažinėtas nežinomas 

jaunas vyras.

VIENERI METAI ATOS 
TOGŲSACRAMENTO, Cal., saus 

8. — Iš vietos kalėjimo mėgi

no pabėgti 16 kalinių. Bet ne 

pavyko. Sužeista vienas sar 

gas ir vienas kalinys.

BERLYNAS saus. 8. —
Daugelis ankstosios kilmės ru- ANODAI, ssus. 8. — 15 

sų pabėgėlių kurie ligHol sn prane5s, kml Kini-

savo šeimynomis gyveno vie- > val<ižioa k“*’®™’* Ho- 

nuošė barakuose, turi pasi-i"an P™vincijoj sutnuškinusi 

ieškoti vietos kitur. Barakų I’aak“,i"<'" ™M«'.U

savininkai išsprendė barakus . _ ' __ __________

sugriauti ir statyti būtus. Pa- JMNGĘ
bėgėliai neturi pinigų. ŠIAURIUOSE

----------- ----------------------------- --- FAIRBANKS, Alaska, sau

SERGA ^TEISĖJAS TAFT šio 7. — Lapkričio 9 d. toli-
-------------- muose šiauriuose prapuolė du

VVASHINGTON, saus. 8. amerikonišku lakūnu. Jųdvie- 

— Vyriausiojo teismo teisė- jų senai ieško kiti lakūnai, 

jas pirmininkas Taft sirgu- Kelinta para trys ieškotojų 

linojn. Yra ligoninėje. taipat negryžo.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Pramatoma saulėtą 
diena; šalčiau.

DIDELIS GAISRAS 
LOUISVILLE PINIGŲ KURSAS

LOUISVILLE, Ky., saus. 
8. — Gaisras apnaikino- Men- 
gel Body Co. medžio sande
lius. Vienas gaisrininkas žuvo 
ir 40 lengviau ir sunkiau su
žeista. Nuostolių būsiu 250,- 
000 dolerių.

Lietuvos 100 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91PLATINKITE “DRAUGĄ1

i
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ris iš vienos 'pusės nebūtų, perdaug anti-volde- 

mariškas ir iš kitos pusės būtų grynai smeto

niškas.

Toks kabinetas snietonininkų supratimu 

ir nerodytų tendencijos d-iktatofiauti be Sme

tonos ir drauge nestuintų nuo savęs visą eilę 

jaunųjų tautininkų, kurių parama yra labai 

reikalinga tautininkų dabartiniam režimui.

Kadangi p. Tūbelis yra silpnos sveikatos 

žmogus tai projektuojama pastatyti priemie- 

ru kun. Mironas, o Tubelj padaryti Lietuvos 

Banko Valdytoju.

Įteikia neužmiršti, kad kun. Mironas ir 

kun. Tamošaitis yra tuodu mulos, kuriuodu 

vedė ir veda visų tautininkų politikų. Mironas 

yra artimesnis p. Smetonai, o Tamošaitis — 

Smetonienei, bet drauge susidėję jie visi su

daro tų didžiulį ratų, kuris suka visų' da-

galėtų socialdemokratas ir kur 
tu geras katalikas būti?

K. Marksas tvirtino, kad,

■panaikinimas religijos, kaip
Štai jau senai, kili soeialde-1 kųgi sako tasis “niaterialis-: kažkokios tautos iliuzoriškos 

mokratas,

SOCIAIOEMOKRATIŠKOJI IR KRIKŠČIONIŠ
KOJI PASAUUŽIURA.

GRABUS DOCTOOTAB.

(Iš organizacijų gyvenimo 

Lietuvoje).

Lietuvos Bespubl.

prisiartindamas į tiškus istorijos supratimas”,’laimės, yra grynas reikalavi-, V. L, M. 

prie kataliko, klastingu žvilg- kurs taip pat yra ir “istoriš-|was tikrosios laimės; per re-‘Kauno M. ir Aps.

sniu jo klausia: Kode! katali- ku materializmu vadinamas?” digijų tampa žmogus savo gai

lius negali būti SOcialdemo- Jis dveja pasako. Pirma, nėra'vos padarinių užvaldomas 

kratas? Nenorime, sako jis,

'jūsų tikėjimo liesti. Su religi

ja gali elgtis kiekvienas, 

kaip jam patinka. Sulig mūsų 

programa religija yra kiek

vieno privatus dalykas. Tu

dvi rūšys daiktų: dvasia ir 

materija, bet tik viena mate 

rija a f bu medžiaga. “Tikrasis

Jis nori ir reikalauja; kad 

darbininkai tuo dalyku išsi

tartų, kud jie stengias, “savo

Spaudos skyrius

1929 m. XI m. 14 d. 

Nr. 1499 

Kaunas.

pasaulio vieningumas”, sako.riižinę nuo religijos vaiduok

le Markso draugas ir neper-'Ho išvaduoti”. A. Bebelia 

skiriamas • bendradarbis E., tvirtina, kad socializmas sten- 

gali savo širdyje likti tikras] Engelsas, “yra jo materialių- giasi šiandien įvykdyti “re

katalikas, koks tu nori, nes kūme”,- “visas 

nieks tavęs negali trukdyti.

buvimas yra 

Tai yra gry-

ligiškųji” ateizmų. Ir tu dar 

vis Tiki, kad galėtų socialistas

Lietuvių Katal. Jaunimo 

S-gos “Pavasaris” C.

/ Valdybai,

Duonelaičio g. 24

DIENOS KLAUSIMAI
TAUTININKŲ SAVITARPIO

K KOVA.

Prašalinus p. Voldemarų nuo pirmininką-, 

dnoo, tautininkai suskį lo į dvi žymesnes gru

tes.: snietonininkai ir voldemarininkai. Sme- 

©nų, remia vyresnieji karininkai ir senesnie- 

i tautininkai — civiliai.

L Voldemarų remia jaunesnieji karininkai, 

dudentai neolitanai ir visa eilė pabėbėlių iš 

litų politinių grupių. Nors voldemarininkai 

i pralaimėjo kovų, bet slapta, tyli ir in- 

ivi-kova* ir dabar jų tebevedama, kadJ -
uti nustotas pozicijas. Pats Voldemaras 

Lietuvos Banko rūmuose ir niekur 

ėję nesirodo; tiktai vakarais jo langai

elektros šviesa.

Neolitanai studentai viešai atsiskyrė

baltinę Lietuvos politikų. Smetoninkai laikosi jMes novįme tik plėšrųjį “ka- 

tokios pat politikos, kokios laikėsi Voldema-! pįtaliznių” išgriauti ir pilnų 

ras — izoliuoti asmenis.

Tuo būdu lakūnas Mačiuika — labai lin

kęs diktatoriauti karininkas, priverstas iš

važiuoti užsienin. “Geležinio Vilko” ir Jau- 

nosos Kartos redakcijos ir štabai išsprogdinta 

p. Raupio namuose (Mickevičiaus g.).

Nors karo stoviui esant policija sugeba su

Atsakydamas į Tamstų pra

šymų duoti leidinių padaryti
tik materija'
imsis materializmas. Vieiun-Pr kurtu katalikas būti?
tėlė tikrai egzistuojanti yra į Dai. daugiau. Kaip sulig is- yriams trijų serijų

žemės laimę visiems lygiu bū- tik medžiaga, vadinas, tik tas,Dorišku materializmu tikru- pmska\ta8 leikota*Py rmo s-

kas galima matyti, girdėti, pa į lnoje nėra jokių aukštesnių j įapkncW 18 ^uodzw

liesti,' paragauti, matuoti,]būtybių, taip ir jokių Dievo!7 d' t“nU S®rbes , P**“**1’ 
sverti ir Į kų nors sukrauti. [įstatymų. Jau “komunistiška-!kad lan‘*t« ^jungos veiki-

du įsteigti. Ir ne karių kai ku 

rie katalikai vis dėlto jiems 

patiki. Jie mano, ' kad nėra 

tai}) jau blogi tie socialdemo

kratai, kaip kas tvirtina. Juk

Antra sako materialistiškas 1 ,ne manifeste”, kurį Marksas 

istorijos supratimas, kad visi jr . Engelsas išleido, sakoma,!

vis dėlto, nors kas jiems ir 

žinoti katrų kojų pilietis pirmiau iš lo- priklausytų, gali geiįas kata

mos iškėlė, tačiau ir ligšiol nesuseka kas tų nkaK būti. Tai yra labai di- 

sprogdinimų padaręs. Nesuseka, nes nėra rei-/lelf ijaį({,a NeišsMabt sa- 

ivo katalikiškojo tikėjimo, ne-kalo susekti.

dvasiški pasireiškimai, kaip kad “įstatymai, moralė ir re-

visos religijos, dorovės teisės ligija yra tik proletarams,

ir filosofijos idėjos, yra tik 

atspindžiai, ūkiškųjų santykių

nes tai yra tik pavaldinių įsi

vaizdavimo sprendiniai, ku-

.. . ... . ...... žmogaus smegenyse. Matena-Iriuose slepiasi daug. žmonių

Tačiau nei teroras, nei papirkimai, nei i gaiįilla prįe socialdemokratų liškos žmogaus gyveninio sų- interesų”. “Kaip religija”,

šnipų apmokėjimai neduoda daug naujų pajė-! prisidėti. j lygos neperstojamai keičiasi,

gų tautininkams. Priešingai laikas jiems. j-o nioj.o tave tikėjimas, • o kartu su jomis ir idėjų kuri

sakyte sako, kad jų senatvė jau arti. Gyvu pa- skaitytojau? Tu išpa- ’niaį,' nes religijos, dorovės ir

vyzdžiu gali būti studentų atstovybės rinki-L. u kartu su viį.^ krikgčio. kitos pažiūros yra tik pasireiš-

Neolitanai gavo viso tik 5 atstovus. jlija til;i.jilną į. Dicvtj vitiaga. 

Tautininkas, rinkimų komisijos narys, eak<>, ų TSvį Sutt^4 Dangai ir 

vos neapalpęs, kada patyręs rinkimų rezulta- žeiį^ ir ; Krj8,u J#

tus. Dėlto visi tautininkai begalo susirūpino < vicnintelj kurį8 nlūsŲ

ii stengiasi sucementuoti savo eiles. 'atpirkimui tapo žmogum, mi-

Apie kokius nors prezidento ar seimo rin-l^ anf KrvžiauSj llžengė į dan. 

kinius negali būti nei kalbos. igU) d^in6je T5v0>

■ Tautininkai ir savo viduje ir savo politi- g kur ateis teisti gyT1)jų ir 

tautininku ir, veikdami visai savaimin ka yra toji votis, kuri, arba trūks ir visų or-1 

stengiasi sutaikinti Smetonų su Volde-i ganizmų užnupdins, arba bus pašalinta? upe*

y. A Mįi’K. -■- £ S S R sg^NRiškė, ir, be to, kad
Ptėhtieras Tabelis darė bandymų su VNĮ-tG Lietuvės* politiniame kūle tautininkai y- . Kristus pasakė- “Kas nrti- 

maru taikintis, bet šisai nenusileidžia. Ta- ra tikri intrūzai, kuriems nėra nieko šventa, kug pražUVos” (Mik

derybų rezultate buvęs Vidaus Reikalu nieko gerbtina. Išpūstoj pral. Olšausko byloj

tautininku teisingumas pasisotino sensacijų- ’

Na, bet kųgi sako socialde-

mai.

numirusiu. Tu visų tų tiki, 

as, amžinoji Tie-

kimas ūkio santykiavimų 

žmonių galvose. “Man”, sako

sako Bobelis, “taip atsiranda 

ir moralybės sųvokos iš buvu

sios žmonių socialio gyvenimo 

būklės*’. Pagal Engelsų dabar

tinės moralybės teorijos yra 

tik išdava pasaulinės istori-

K. Marsas “idealybė yra ne įjos tolaikinio ekonomiškojo 

kas kita, kaip tik žmogaus } draugi jos stovio”. K. Kauta- tas”.

galvoje permainyta ir išversta ky tvirtina kad “gyvuliškas

materija”, ir taip pat Engel

sas; “Be natūros (gamtos) ir 

žmogaus nieks daugiau neek- 

zistuoja. Aukštesnės, 'būtybės.

misteris Musteikis, kaipo vienas stipresnių- 

ų Voldemaro priešų, yra verčiamas užleisti 

avo pozicijas kitaųi asmeniui. Kaipo kompen- 

Mdų isai gauna I laipsnio Gedimino ordenų 

Mr Lietuvos Banko direktoriaus (ačiū Die

nu kati valdytojo) vietų. Mat ir Smetonai 

Jisai atrodė pavojingas, nes vii ai pasireiškė 

«a roldeniariškomis tendencijomis — diktato

riukai valdyti Lietuvų. Jo gabumai matyt
.o

kraštų netari, nes tapęs Banko direktoriumi, 

kė galįs turėti abi vietas.

Dabar pasirodo atėjęs laikas pasitraukti 

kabineto ir p. Aleksai, Žemės Ūkio Minis- 

i, kaipo ne gryno kraujo tautininkui ir 

'maro priešai.

tautininkų teisingumas pasisotino sensacijo 
mis, tačiau ir ligšiol pp. teisėjai neįstengia 

parašyti motivuoto sprendimo ir perduoti jo ni°biatija »pi« šį tavo tikėji- 

\yriausiam Tribunolui. Lygiai taip pat ne- ,ni^? ^as v*sa ^ra ae*

įstengiama parašyti motivuoto sprendimo jr lui žino, kas tik jos

garsioji.* lašiniu bvloj» matei iulistiskųjų pasaulioziūrų

» Tautininkai užimti savo vidaus rietena- ar(‘*au pažįsta.« Niekas nega-

Ii ginčyti”, sako socialistas 

“kad

mis iš to įsikarščiavimo išsižiojo perdaug iv “ ,

dabar sprenksi, neva sutriuškinę savo politi- Eduardas Beršteinas, 

nius priešus. ' svarbiausias narys,, taip sa-

Laikas ir be vaistų gydo žaizdas tikta: kanD pagrindinis įstatymas 

sveikame organizme. Bet tas pats laikas tik marksizmo pamatė, kuriuo vi- 

patleda atidengti ligoto organizmo puvenas. sa ^i^be'iia persisunkusi, yra 

i . Singer i° ^FeciDška istorijos teorija,

Red. pr. šis straipsnis perspaudintas y kuri vadinama muterialistiš- 

Tuo būdu norima sudaryti kabinetas, ku- i Vokiečių laikraščio “Volksishe Zeitung”. kasis istorijos supratimas. Bet

Ant. Stabingis.

MAMA, KUR TĖVELIS?
Sužetas iš pasakojimų 

Goberio Ant., gvv. Petraškų 

k., Veisiejų valse, iš 1863 m. 

lenkmečio.

— Juųzai, a Juozai, eik pusryčiau- 

! — šaukė jau pagyvenusi moteris Pra- 

▼arienė Juozo žmona, savo vyrų. — Žiū- 

'rėk, jau kaimynai senai išėjo bulvių kas

tų, o mes dar be pusryčių...

1 — Tegu sau eina; nukasėm visada,

nukasim ir šiemet be jų pagalbos. Tik 

žinai, žmona, jau turbūt mus vėl kokia 

neiainte ištiko ar kų. Aš nujaučiu ką 

\ negera. O ar atmeni, kai prieš porą mė

nesių tau pasakojau apie mano nujaučia

mų nelaimę ir kai jx> to už |>oras dienų 

povstančikai (lenkų sukilėliai), mane, 

i prie jų neprisidėjau, sumušė. J r, Die- 

miclasis, kuo aš jiems prasikaltau! Ne

dėk s« jais — muša. grųsiim, susi

nu jais — maskoliai visų turtų sunai-

ins. Oi, gyvenimas, gyvenimas...

lik

nias einant jos įstatų 4 organi

zuojamas kuopose, kuopelėse, 

sekcijose, rajonuose ir regi- 

jonuose ir,.be visuotinų suva

žiavimų, einant įstatų 90 — 

93, sųjungos vietinių organi

zacijų narių susirinkimai cen

tre nenumatyti.

Bet kadangi klausyti pas: 

kaitas Kaune turi susirinkti 

sujungus nariai iš visur, toks 

jų susirinkimas, mano nuo

mone, neatatinka sųjungos įs

tatams. Tad Tamstų prašy

mas paliekamas nepatenkin-

veržimasis yra ne kas kita, 

kaip dorovės įstatymas”. 

Trumpai sakant, kaip religija, 

taip ir moralė pagal socialde- 

tik žmogauskuriųs niųsų .fapt^jjfĮ^ukųrių,, ,mokra|us yra
yiar tik vaizduotėj atsispin-. padaras, žmoni

(—) už Miesto ir apskri

ties Viršininkų.

Tų raštų gavus įvyko toks 

pasikalbėjimas:

Ar “’Pįvdsarb** C. V. j

aizduotėj atsispin-^padaras, žmonių įstatymas be|i(ltri teisę paskaitas ruošti?

dėjimas musų pačių esmės”. į jokios didesnės sankcijos. Nė

Ar tu girdėjai? Be gamtos ra j°ki^ Pa^ovių dorovės įs- 

ir žmogaus jau daugiau nieks tatyinų, kuriuos Dievas į žmo- 

neegzistuoja. Aukštesnės bū- įrašė arba suteikė

tybės'yra tik padariniai mū-}Per Apreiškimų ir kuriuos už- 

sų fantazijos ir įsivaizdavimo ^ikydanias žmogus prisidėtų 

jėgos. Jau nėra visagalio Die- P^’e amžinųjų Dievo įstatv- 

vo, kurs sutverė dangų ir že-inn?- Apie nuodėmę, Dievo uz- 

nię; jau nėra Dievo Sūnaus, į &avkn^’ Prasme, savaime aiš- 

kurs iš Dangaus nužengė, kad ku’ np8a^ jokios kalbos bū

mus atpirktų; jau nėra jokio 

pasaulio teišėjo, kurs ateis 

teisti gyvų,jų ir mirusių; jau 

nėra Bažnyčios, kurių Jis įs

teigė, nė sakramentų, kuriuos

Jis išstatė; jau nėra Dangaus įas jr kartu geras katalikas 

ir pragaro. Ir dar tiki, kad gali būti, tikrai yra, anot

ti. \ .

iš to jau aišku, kad tarp 

socialdemokratiškos ir katali

kiškos pasauliižiūros yra bega

linis skirtumas. Jeigu kas rim 

tai mano, kad socialdemokra-

— Turi.

— Ar atskiras žmogus ga

vęs leidimų turi teisę pasiau

tas ruošti?

— Turi.

— Ar paskaitų klausytojais 

gali atvykti žmonės ne tik 

iŠ visų Lietuvos vietų, bet ga

vę leidimų įvažiuoti australie- 

ciai, negrai ir k.

-- Gali.

— Tai kų Jūs, ponai darot?
— ?

i — Eik, jau eik! Tai man vyras! Juk į — Na, po šimto neraugytų, ar gale- 

, i veikdamas'kaktos neištaisysi-ir pilvo ne- į siu tave, mužike, kada prisišaukti ar ne!

; prisotinsi. Ot jiavalgysi, išeisi į laukus , Štai, ko žiopsai, eik arčiau, aš nesuėsiu! 

I ir nusiraininsi. Nei jau čia jie grįš, nei kų. Imk šitų laišką ir kuo greičiausiai nu- 

Kas tu jiems, dvarininkas ar ką? Pava- nešk prie ežerėlio, kur randasi Pingeliš-

saris dabar tai bėda. Ana kaimynka man 

įpasakojo, kad povstančikų vadas Ablama- 

vičius, kur Justinaso dvarą valdo, įsakė 

visiems ponams prie jų prisidėti. O kuris 

prie jų neprisidės bus pakartas. O ką jie 

laimėjo, kai prisidėjo? Nieko. Ir dar mas

koliai, užėję, viską sunaikins,

Taip jiems besišnekant ir pusryčiau

jant ant kiemo užjojo Ablamavičiaus pa

siuntinys Varva. Nenulipęs nė nuo pail- 

susįo iv putoto arklio, šaukia išeiti šei

mininką*. Tuo tarini aplink stalą apkrauti) 

šiltomis bulvėmis, riebiai uždarytais ko

pūstais, sėdėjo Pravartu šeimyna: tėvo 

šaukštas išpuolė iš rankos, vaikai, įbau

ginti sukilėlių atsilankymu, subruzdo už 

tėvo pečių į kampų, o motina, kaip sė- 

lu? iš bliiido, taip ir paliko bestyranti. 

Tik po keleto smarkesnių \ arvos Šūkių 

Juozas sukrutėjo ir pradėjo* rangvtis iš

kės girioj, arti Petraškų ir Kalvių kaimų 

ir atiduok mūsų brolių, kovotojų už oičiži- 

nų, vadui. Tik skubink, nes jei pavėluosi 

— gausi kailin. Čia svarbus reikalas.

Dar smarkiai su nagaika paslgrųsęs, 

apsisuko ir nujojo'savais keliais. O Juo

zas, tartum stabo ištiktas, pasiliko su 

laišku rankoj bestovįs kieme.

— Nunešti laiškas... Ir dar kur? Pa

prof. dr. V. Catlireiho išsi

reiškimo, nepilno proto.

(“R.”).
. —-----------157“

žiūrėjo tvarte gyvulius, tvarkioj esančius švelniai apkabino jo daug pavargusių gal-
ūkio įrankius, pilnų javais prikrautų kluo

nų; dabar jam atrodė viskas kitaip. Net 

ta pati rudenio'saulutė,., “bobų vasarų ” 

pasidarė lyg nusiminus, giliausiame liū

desy, tartum atjautė ūkininko Pravario 

didelius širdies skausmus. Ir kaip jam ne

liūdėti! L’kis, nors nedidelis, bet užtat ge

rai įžiūrėtas. Gyvuliai — nors parodon 

vesk. Štai viskas sutvarkyta, sudėstyta, 

sugludenta, o čia tau kasdien kalbama a- 

pie sunaikinimų. Be to, darbšti ir išmin

tinga žmonelė Agota, pora vaikučių... Vi

sa tai pamąstęs Juozas nepasijuto, kaip

čiam maištininkų lizde? Sakiau^ žmonelė, atsisėdo ant skiedryno ir, galvų įrėmęs į

i -I V ______  ___ A- 1___ —_ _______ _________ ____ „I..-,.!.: ~ 'rankas, ėmė skųstis:.

— 0 laikai, laikail Kam aš jus su

laukiau. Visur priviso įvairių plėšikų ir 

neduok žmogui atilsio. O kas juos gali 

žinoti iš kur ir ko nori jie? Oi Dieve ma

no, Dieve maloningas, neleisk man šiandie 

žūti, nes kas tada aprūpins mano silpnų 

še/mynėię. Juk mano Agotėlė neišlaikys 

to skausmo., o kas tada su Povilijuku ir

kad mart nė prieš gerų ryte buvo nesmagu 

Ot rodos žmogus lyg palaidotas ir gana.

Eini ir per šiaudų, griuvi. O darbas nie

kur nesiseka. Sakau, šitame laiške giltinė i 

dantis galanda: juk jei nenešiu, maištinin- j 

kai atėję nagaikomis užkapos, jei nune

šiu — maskoliai, sužinoję, viskų sunai

kins. Dieve mano, Dieve, kų turiu da- 
ryti? - x . . ■ : '

Jau m*sėdo Juozas už stalo, tik apsi- , . A .. .. .. ., , v . - Antanuku. Kuo jie, Dieve, prasikalto!
užstalės, o Juozienė ramino vaikus, kad žvalgęs po trobą, išėjo kieman, nes troboj a
nesibijotų. darėsi trošku, sunku, išėjęs kieman, ap- Tuo tarpu, priėjusi Agota tyliai ir

vų ir ėmė guosti, raminti.

— Mano mielasai, neliūsk! Viskas 

yra Dievo rankoje ir be Jo žinios nė plau

kas nuo galvos nežus. Tegul stojas Jo 

šventa valia. Eik, nešk. Nors ir aš jaučiu 

neramumų, bet gal viskas nutiks gerai. 

Eik, niaao balandėli, juk jei neneši, tai 

girdėjai, kaip tas žvėris g rus i no, — ir 

I>o tos trumpos kalbos keletas ašarų išsi

veržė iš Agotos akių.

Dabar tik Juozas apsižiūrėjo, kad 

saulė artinosi pietų link. Sakoma — iš

siverkus širdžiai lengviau. Tai ir jam 

pasidarė maloniau ir atsisveikinęs su šei

myna užsėdo ant arklio ir nujojo. Tai bu

vo paskutinė jo iš namų kelionė, pasku

tinis žtmonos ir vaikučių atsisveikinimas. 

Visa tai jautė jo tėviška Širdis ir, rodos, 

sakyte sakė — negrįši, negrįši. Bet da

bar Juozas ne apie tai galvojo, bet kaip, 

įdavęs laiškių, grįš namo, žmona, vaiku

čiai patiks, klausinės, kų' jiems turės pa

sakoti. Taip svajodamas prijojo reikiamų 

vietų.

(Bus daugiau)
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Prof. Kampininkas jusi lei.dė ant jo savo kojas 

susidėjo. Nuo Pittsburgo jo 

“jMK'ina” perėjo į autobusų,

skyrius”. Ir daugybė panašių 

pranešimų.

Be to, visoj Lietuvoj tauti

ninkai pristeigė slaptų “vil

kų”, kurie įvairiais būdais 

t<H>rizuoja vietos katalikų or

ganizacijas ir darbuotojus.

Iš viso yra suvirš 850,000,- 

000 bemokslių. Pusė jų gyve

na Azijoj. Afrika turi 83,000,- 

000 bemokslių. Siaurės Ame

rika turi apie 4,300,000.

mokinti, jei tik gali truputi 

paskaityti.

Indijoj žmogus turi parašy

ti draugui trumpų laiškų ir 

perskaityti atsakymų, pirm

Mažiausia bemokslių randa-1 negu skaitomas mokytu, 

si pietų Europoje ir tarpe j__________________ ?___________________________ ;
nuo Springfieldo tarp galvijų . . a. . . D ...
, , P. , . ,Pav. Ramygaloj 1928 m., lap., žmonių prie Siaurės ir Balti-
bandos, o finalas užkaltas ant» .į6..J . T , . v , ,

14 d. dvikojai “vilkai” pa-[ko jūsų. Labai maža bemoks- 

degė Ramygalos miestely p.'lių pasirodo Danijoj, Norve- 

Jakaičio namus ir gaisro metu i gijoj; Švedijoj ir Šveicarijoj.

Michigan leikos palei Racinų. 

Akli aidi žada tų “poemų”

lišleisti atskiria knyga, nes, 

esu, tai nepaprastos vertės 

indelis į “proletarinę litera

tūra”.

Didžiausiu orakulu (burti

ninku) mūsų “tavorščiai” 

skaito savo senų Vincų, kuris 

pas juos yra garsiausias “spy 

koris”, prašmatniausias pub

licistas, dramaturgas, kriti

kas, o pastaruoju laiku da 

“pratuštėjo” ir poezijoj. Jis 

parašė poemų. (Žinote, kų 

reiškia poema. Tai aprašy

mas eilėmis kokio nors įvykio 

iš visos tautos gyvenimo). A- 

le, kad mūsų

sakos tautos neturį, tai Vinco 

prasidėti

Diktatoriškose valstybėse į- 

vyksta šitokie rinkimai.

Lietuvoje Tveruose (Žemai

tijoj) įvyko viršaičio rinki

mai. Rinkimų dienų iš Telšių 

atvyko komendantas, apskr. 

viršininkas ir agronomas. 

Prieš rinkimus komendantas 

pasakęs prakalbų. Kandida

tais į viršaičius buvo pasta

tyti trys: Bagdonas, jau ank-

“tavorščiai” sčiau buvęs viršaičiu, Jakštas 

ir Abromavičius. Bagdonas 

gavo 4 balsus, Jakštas — 4“poema” turėjo 

New Yorke buožių traukiny, ir Abromavičius — 2. 

einančiam Į Chicagų, kur di- į Ar užteks rankų pirštų sus- 

džiausias įvykis buvo — tai .kaitymui, kiek dalyvavo bal- 

Vincui užmigus, priešais sėdė-'suolojų?

PAGELBA LIETUVOS 
KATALIKAMS.

Nors Lietuvos konstitucija 

užtikrina savo piliečiams lais

vę žodžio, spaudos ir draugiji

nio veikimo, bet šiuo laiku

kams lenkai, žydai ir kiti ar

čiau yra širdies, negu lietuviai 

katalikai.

Be to, nežiūrint tautininkų 

pasirašyto Konkordato su Šv. 

Sostu, kame pasižadėjo nelies

ti Lietuvos universitete Teo- 

Filosofijos fakulte-

tuo tegali naudotis tik mažai*0’ P°"ai Pernflt pa

žmonių grupė pasivadinusi sa

ve tautininkais.

Kiti visi yra persekiojami 

Žkuofžiaurausia įvairiais būdo i s.

Pastaruoju laiku tautininkai 

su ypatingu įnirtimu pradė

jo pulti katalikus, uždarinė- 

dami katalikiškas mokyklas, 

šalindami iš vietų katalikus 

mokytojus ir neleisdami kata

likiškoms organizacijoms lai

kyti susirinkimus.

Katalikiškų -Mokyklų Padėtis.

Lietuvos katalikai, norėda

mi tinkamai išauklėti savo 

vaikus, dar prieš didįjį karų 

prie rusų valdžios pradėjo 

steigti katalikiškas “Saulės” 

ir “Žiburio” mokyklas, prie 

kurių įsteigimo ir Amerikos 

katalikai yra daug prisidėję 

savo centais.

Pereitais metais Lietuvos 

tautininkų valdžia uždarė dvi 

katalikiškas “Saulės” gimna

zijas: Plungėj tuojau po Nau

jų Metų, o Utenoj rudenyj0. 

Pirmiausia atėmė pašalpų mi

nėtoms mokykloms, manyda

mi, jog neturėdamos kuo 

apmokėti mokytojams algas, 

pačios turės užsidaryti.

Bet katalikai per atvelykį 

padarė rinkliavų visose Lietu

vos bažnyčiose ir iš tų su

rinktų aukų apmokėjo moky

tojams algas.

Matydami tautininkai, kad, 

atimdami pašalpų iš katalikiš

kų mokyklų, da nepajėgia vi

sai pasmaugti katalikiškų mo

kyklų, švietimo ministeris iš

leido aplinkraštį (Nr. 202), 

kuriuo susiaurina privatinių 

mokyklų ir mokinių teises.

Lietuvoj tautininkų valdžia 

užlaiko privatines mokyklas 

lenkų, žydų, rusų ir vokiečių, 

♦n lietuvių katalikų mokyklas 

uždarinėja. Matomai, tautinin

darė nutarimų — susiaurinti 

minėtų fakultetų. Tik reikėjo 

prez. Smetonos, parašo ir nu

tarimas būtų įvykintas.

Katalikiškų organizacijų pa
dėtis.

Tautininkų vyriausybė, pa

sirašydama Konkordatų su 

Šv. Sostu žadėjo duoti pilnų 

laisvę organizuotis ir veikti

katalikiškoms organizacijoms.

I
! Konkordato 25 sk. yra pažy- 

] mėtų, kad:

“Vyriausybė duos pilnų 

laisvę organizuotis ir veikti 

visoms sąjungoms”. Bet pa

žiūrėkim, kaip jie vykdo tų 

sutartį f

Čionai paduosiu tik kelis iš 

(langelio atsitikimų, kur val

džia neleido katalikiškoms or- ri terorizuoja

pavogė, sunaikino vietos Pa

vasarininkų orkestro triubas.

Vėliau tie patys “vilkai” 

prisiuntė Ramygalos Pavasa

rininkų kuopos valdybos na

riui anonimiškų laiškų, liepė 

mesti griežus , Pavasarininkų 

orkestre, o už neklausymų gru 

mojo sudeginimu triobų, gra

natos metimu ir gyvybės atė

mimu. Ir iki šiol nei vienas 

tų piktadarių nėra suimti. 

“Nesuranda!”

Katalikai, būdami persekio

jami ir negalėdami rasti nie

kur tiesos, šaukiasi pagelbos 

prie Dievo.

“M. L. 46 Nr. rašo” Šakiai. 

Pavasarininkų su savo tėvais 

bendrame susirinkime lap. 

mėn. 3 d. nutarė suruošti pir

mų Advento sekmadienį 

pamaldas už persekiojančius 

katalikų veikimų Šakių apsk. 

ir kitose vietose.”
A

Tai šitaip tautininkai vykdo 

pasirašytų su Šv. Sostu kon

kordatų’ ir tokių tai jie duoda 

laisvę Lietuvos katalikams!

Kuomet šitokie dalykai da

bar dėdasi Lietuvoj, mūsų vi

sų pareiga — eiti į pagelbų 

Lietuvos katalikams, teikiant 

jiems moralę ir niaterialę pa

gelbų, nes mūsų tylėjimas 

da daugiau priduos drųsos 

tautininkams smaugti Lietu

vos katalikus.

Todėl, visos mūsų draugijos, 

visos centralinės organizacijos 

artimiausiam savo susirinki

me teišneša rezoliucijas, rei

kalaudamos:

1. Kad Lietuvos valdžia 

grąžintų katalikams pagrob

tas jų mokyklas.

2. Kad liautųsi valdžia truk 

džius katalikiškoms organiza

cijoms darbuotis.

/
3. Kad sustotų peršokėjus 

[katalikiškų spaudų.

4. Kad visai likviduotų slap 

tų “vilkų” organizacijų, ku-

katalikų orga-

Tos šalys turi puikias moky

klų sistemas ir jų įstatymai 

verčia vaikus lankyti moky

klas. P. AbeI sako, kadangi 

tos šalys turi labai, labai ma 

ža imigrantų, jos gali daug 

geriau prižiūrėti savo tautie

čių reikalavimus.

J. A. Valstybės turi su

virš 100,000,000 gyventojų ii 

jos bemokslių rata yra ma 

žiau 10 nuošimčių. Bet čio

nai, kuomet gyventojų skaity

tojas eina per namus rinkda 

mas visokias informacijas ir 

statistikas apie gyventojus, 

kuomet užklausia apie mokslu

SKAITYTOJI! BALSAI
“Draugo” num. 4 d. sau

sio tilpo žinutė, kurioj sako

ma, jog šaukiama ex-karių ar

ba Liet. Liuosybės Sargų Sei

mas.

Po to redukcijos prierašas, 

ir ten pasakyta, kad Liet. 

Liuosybės Sargus organizavęs 

p. M. Žadeikis, dabartinis New 

Yorke Liet. Konsulas, 1919 

metais ir nieko nesuorganiza

vęs.

Liet. Liuosybės Sargai pra

dėti organizuoti 1918 metais, 

kuomet p. Žadcikio da neb>» 

vo Amerikoje. -Juos pradėjo 

ir organizavo J. K. Milius kol 

p. Žadeikis atvyko iš Lietuvos

skyrių. Maj. Žadeikiui atva

žiavus, visas organizavimo 

darbas buvo perduotas jam 

1919 m., gruodžio mėnesyje, 

o kaipo organizatoriumi vis

gi pasiliko J. K. Milius. Iš vi

so buvo suorganizuota L. L. 

Sargų virš 60 skyrių.

J. K. Miliui išvažiavus į 

Lietuvų, 1920 metais p. Žadei

kis su ip. Purviu sušaukė L. L. 

Sargų Seimų ir perkrikštijo 

kitu vardu. Nuo to Seimo ir 

likvidavosi visi L. L. Sargų 

skyriai. Tų visų galima doku

mentais įrodyti.

Kas link dabar šaukiamo 

L. L. Sargų Šėmio, arba, 

geriau sakant, ex-karių, tai 

čia gal ne nuo to galo pradė

tas 'darbas ir be išaiškinimų, 

be ankstyvesnio pranešimo tai 

tikrai nežinia ir kokiarfi tiks

lui čia maišomas Lietuvos Liu 

osybės Sargų vardas. į

Ir po tuo raštu pasirašę nei j 

vienos rodos, nėra buvęs Liet. Į

Reikėtų aiškesnių žinių.

L. L. Sargas.
, b '

mų, daugelis žmonių pasisako jau buvo daugiau 30 kuopų i L. Sargų organizacijoj.

DRAUGO

ganizacijoms laikyti susirinki

mų, net nepranešdami dėl ko

kios priežasties neduoda lei

dimo.

“Mūsų Laikraštis” No. 47 

sekančiai rašo: “Pavasario” 

Sąjungos Centro Valdyba ne

gavo leidimo paskaitoms, ku

rių klausyti trimis grupėmis 

kuopų įgaliotiniai

sirinkti Kaune”.

“M. L.” 46 Nr.: “Airioga- 

los vietinis Katalikų Veikimo

nizacijas ir darbuotojus. Gi 

už padarytas skraudas katali

kams priverstų juos atsilygin

ti.

Katalikas.

PASAULIO BEMOKSLIAI.

šešiasdešimts antras nuo-

turėjo 8u-,simti8 gyventojų y-

ra bemoksliai, sako James 

J. Abel, J. A. Valstybių Ap- 

švietos Biuro ęvetimų šalių 

Centro skyrius negakijo Kris"- »!***» specialistas, 

taus Karaliaus šventės pami

nėti, nes Apsk. viršininkas ne

davė leidimo”. <

“Šiaulių K. V. C. apielin- I 

kės dvasios vadas praneša, , 

kad Kristaus Karaliaus die- Į 

nai leidimų negavę abu Šiau- 

į lių miesto K. V. C. skyriai”.

“Radviliškio Kristaus Ka

raliaus šventei paminėti vie

tinis K. V. C. skyrius leidimo 

negavo. Be to, spalio 13 ir 20 

d. leidimo negavo “Pavaea-
rio” kuopa ir spalio 20 d. šv. 
Vincento Pauliečio draugijos

Raising the Family-, ome asy^

1 A.M. Tren tmArso

pr>-

"stock
MVD

5 f?M. aaon& w t*xr w>ww

Pilnas egzaminas
>6.00 TIKTAI 15.00
IPECIALISTAI 

Tąjgl nenusiminkit, bet eikit
tikrą specialistą, ne pas koki 

nepetyrėlf Tikras specialistes, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pUno įžsgHunl- 
narlmo. Jus sutaupysit laiką Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
lie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Kadio — 8ccpe — Raggt 
X-Kay Roentgeno Aparatas Ir ri- 
slŽkas b&kteriologlžkas egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves. Ir Jeigu a* pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryž Jums UI d kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat ano 
Ugų skilvio, žarnų. Inkstų, odoa 
kraujo, nervų. Urdlea, reomatls- 
rao. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba Jeigu turit ko- 
lgą užslsen£Juslą. JslkerėJuslą, 
obronlžką Ilgą, kuri nepasidavė 
net gabiam Ielmynos gydytojui
neatidėliokit neatėlą pas mana

OK. J. E. ZAREMBA
8PBCIALI8TA8 

Inėjlmas Rūmas lėlė 
«• W. JACKSON BOUbEVARD 

Arti Bute Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo II ryto Iki 
* oo Dietų. Vakarais nuo E Iki t 

Nedėliomis nuo lt ryto Iki 1 
po pietų.
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ŠVĖKŠNOS GIMNAZIJOS REIKALAIS La SaUe, iU................... ĮftOfl
Harrison City, N. J.......................6.00

VVundore .................................................. 5.00

Nebeatmeuaniose vietose 57.70

4ius, Kleb. P. Vanagąų, KMj. Apie Švėkšnos gimnazijos 

padėtį ir jos santykius su Lie

tuvos valdžia, galiu pasakyti, 

kad jau 1928 metais Lietuvos 

valdžia aiškiai parodė savo 

prielankumų mūsų mokyklai, 

nes 25 d. liepos, 1928 m., at-

N. Pakalnis, Kleb. A. Baltutis,
Kleb. P. Lapęlįs, Kun. A. šar

ka, pr«l- K- šaulys, Kleb. J.

Kaulakis, J. A. Savickiui, A.
Išviso............................$14,394.60''L. PųUuliai, B- Dirgėlas, Bro-

- liai Markui V. Kuizys (Af

rikoje), M. Kaktąitė, B. Kak- vyko į gimnazijos pašventini- 

taifė, J. K Lekavičiai, Ona mo iškilmės Jo Ekscelencija 

Surinkta Lietuvoje .. 1,957.64 ĮGruiiąskięflė, J. K. Būdvyčiai, Respublikos prezidentas A.

1’. Rusteikaitė, Buda, Meding Smetona, ponia L. Smetonienė, 

ŠeimiTia, S. Vnigis, Ą. Ereita- Švietimo Ministens šakėnas, 

kas, J. R. Krengiai, K. Ože-j Valstybės kontrolerius Matu

laitė, B. Zųsytaitė, J. Celiaus- laitis, generolas Nagevičius su 

kas, J. Ę. Sitvydžiai, A. Gal-' savo žmona ir daugybė kitų

Iš Amerikos prisiųsta .. 45.00 

Iš Afrikos prisiųsta .. 112.15

—

Išviso . $16,509.39

i_______________

Skola užtraukta .. $3,970.84 

Patlaiyta išlaidų .. $20,480.23

“Sąulės'’ draugijos Švėkšnos

gimnazijos komitetas: v. . T. . . T , .
Įsįepė, A. Litvinas, A. Juodei- 

Pirmiau buvęs: J<a, j{. Zuromskis, St. Dauge-

Švėkšnos Gimnazijos Laiko- ka ičius, J. Rusteika, U. Rub- 

masis Komitetas liauskaįtė, J. Toleikis, B. Ab-

dikys, ji. Mendelson, J. Bliu- j valdžios atstovų, kurie daly- 

dieųė, R. Vanagaitė, A. Kum- Vavo gimnazijos rūmų pašven

tinimo iškilmėse.

(Bus daugau)

VAIKAMS.
KURIE PER LIESI. 
REIKIA

NUO SLOGŲ IR KOSULIO
Vartojama 184 Ligoninėse

ciiog
T

Institucijose

Redakcijos prierašas. Dėda

mi šį pranešimų į dienraštį, 

džiaugiamės, kad amerikiečių 

aukos gražiai sunaudotos, 

kad Švėkšnos gimnazija jau 

pastatyta ir gerai tvarkoma.

vos vyriausybė, kuri persekio

ja visas kitas katalikų pri

vatines mokyklas, jas uždaro 

ir suvalstybina, nekliudo 

Švėkšnos “Saulės” gimnazi

jos ir jai pašalpų teikia.

man) ..................................... $7,333.27 j

Philadelphia, Pa..................... 975.50

VVorcester, Mass..................... 785.8o

Brooklyn, N. Y......................658.50

Pittsburgh, Pa............................ 383.80

Springfield, III............................ 377.20

Boston, Cambridge, .. 369.85 

.Elizabeth Port, N. J. .. 308.85 

. 237.56

Pirm. Pral. Julijus Maciejaus-

kus

Yice-pirm. ProV. Antanas 

Kaulakis,

Nariai:

Mokyt. Juozas Rupšys, 

Teodoras Balsis, 

Stanislovas Serapinas, 

Petras Rimkus.

Tai gerb. pral. J. Maciejaus-

ko nuopelnas. Džiaugiamės Gerbiamoji Redakcija, 

mes ir tuo faktu, kad Lietu-j Atvykus į Suvienytas Vals- jNevvark City, N. J 

tijas prisėjo man jau ne su AVestville, 111. ....

MOTINOS dabar 
sužino vertę 

MAGNEZIJOS

..................... 229.10

Vienu, bet su daug pažįstamų Gary, Ind......................................... 207.25

žmonių sueiti, kurie užklausė jKenosha, Wis............................. 149.75

apie Švėkšnos gimnazijų, kiek Export, Pa............................................. 148.75

kainavo gimnazijos rūmų pa-

------------------- statymas, kiek pinigų surin-

Kadangi Phillips {kau statybai, ar jurju skolos 
Milk of Magnesia! v. , > • ’ r • x 4 i
gelbsti užlaikyti vai- UZtlHllkęSj Kftip LictUVOS 5 Ui-

llammond, Imi............................146.00

New Ilaven, Conn...................1*13,30

Dabartinė “Saulės” Dr-jos 

Švėkšnos skyriaus Valdyba:

Pirm. pral. J. Maciejauskas,

Vice-pinn. Teodoras Balsis, 

Nariai:

Mokyt. Juozas Rupšys,

Stasys Serapinas,

Tadas Ahninauskas.

žymesnieji aukotojai:
D. Eudzelis, Grafas J. 

Broel-Plater, K. A. Ignatavi

čiui, Kleb. A. Skrypko, Kleb. 

H. Vaičiūnas, Kleb. Albavi-

romavičįus, P. Česnienė, A. 

Kaminskis, V. Jucius, Žalom-: 

skis, R. Mažeika, T. Velža, R. 

Grubliauskaitė, P. B. Gedvi

lai.

IŠRODĖ PILNAI SVEIKAS, 
BET STAIGA MIRĖ

. * . . * - r.
Tokių žinių jus girdite beveik kas

dien; žmogus išrodė pilnai sveikas, 
bet staiga mirė golfo lauke, ofise ar 
namie. Pamaži įsigalėjusi liga jį už
mušė, dėlto, kad jis neatkreipė do
mės į vidurius.

TRINERIO KARTUS VYNAS
yra didelis gerintojas ir tonikas. Jis 
valo pilvą ir žarnas ir užlaiko juos 
švariai, jis pagelbsti inkstams ir jek- 
noms normaliai veikti, taiso virški
nimą ir tvaiko visą kūną. Bandyk 
jį šiandie. Gausi jo visose geresnėse 
aptiekose. Sempelj iš Jos. Triner Co., 
1333 So. Ašhlahd Avė., Chicago, III.

NEMOKAMAS SEMPELIO 
KUPONAS Dept. 13

Vardas ....................................................

Gatvė ......................... Miestas.........

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Cet\
Iš Stoties

WHFC 1420 Kilocykles
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Programus Rengia

JOS. F. BUDRIU, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

kus svertoj ir ge-ij^įn yjggyį gu Švėkšnos gim- 
rame upe, tai kiek- ° °

nazija ir t. t.

Norėdamas duoti į tuos klau 

simus atsakymų, prašau ger

biamosios Redakcijos patai-

Broekton, Mass...................... 137-00

Sheųandoali, Ra...................... 135.00

Detroit, Mieli.................................  13-j.9l

Nevv York City ----------- 133.0Q

Rųciųe, \Vis. ........ 114-00

Girardville, Pa............................102 77

Hillside,.....................................................100.00

uge” apyskaitų I Sopfield, ............................................ 100.00

iinnazijos rūmų Camden, N. J......................................... 95.00

Rockford, 111..................................... 73.13

J lartford, Conn............................. 65.05

Bradock, Pa................................................59.00

Tliree Rivers, ............................. 56.00

Easton, Pa............................................. 51.00

St. Clair, Pa..................................... 50.00

East Grannby, ............................. 46.00

Paųuonock, Conn......................44.00

aš 1925 ir Mespetb, L. 1.................................... 42.00

Bulger, Pa............................................. 41.85

Kingstou, Pa.....................\... 39.26

.. 37.50

tai kiek 
viena motina privalo 
apie j| žinoti.

• Sis nekenksmingas 
veik be skonio vais
tas geriausia pašalina 

vaikuose tuos simptomus, kurie pa
prastai fejla dėl surūgusių vidurių,, .
vėmimo, karščiavimo ir dieglio, j pinti “Drau 
Kaipo lengvai liuosu-ojantis, jis ; jį ūlzSnn 
švelniai veikia, bet tikrai, pašalin- jS3' VKSnOs
damas sukietėjimą, slogas, vaikų | s tat v boa ir mano paaiškinimus 
ligas. |

šaukštukas Phillips Ml'.k of Ma- duotiems klausimams, 
gnesia atlieka darbą pusės paintės ,kalkinio vandens prirengiant karvės er . ilgai UZllIltų vietos nO-

pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo rįnĮ patalpinti VISU aukuotO- 
budų yra išaiškinti knygoj "Useful 1 . A ‘
Information”. Ji jums DYKAI bus Į jų Vai dus, todėl aš paduodu 

pasiųsta. Kreipkis j The Phillips Co., i .w,
117 Hudson st., New York, n. y. !,s pajamų ir išlaidų knygų

PhnSsaMaukŽo?ė MaXsfaaU DaS ‘traukų, Jcokia pinigų suma

rai ji ligoniams skirdavo per 50 buvo surinkta kiekviename 
metų. .

"Milk cf Magnesia” buvo Chas. į mieste, kUriUOS
H. Phillips Chemical Co. S. V. re-Įupr metais anlankian Ame 
gistruotas vaizbos ženklas ir jos, nlexais ajiianKiaU Allie
pinntakuno, chas. ii. Phillips nuo rikoje, kiek surinkau aukų Lie

kraštų! Spring Valley, 111.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
Kuriuos sraute per “Draugų” šie asmenys:

• j----------------------

-=s I tuvoje, arba iš

gavau pinigų gimnazijos rū-1M aukegan, III................................... 38.00

nių statybai ir išvardinsiu žy

mesnius aukotojus, kurie savo 

aukomis arba kitokiu būdu

Scranton, Pa..................................... 32.00

Harvev, III............................................ 25.00

! Srevvsbury. Mass.

— yra 
gera kaina 
už gėrę dantų 
košelę—

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Laree Tube

25*

prisidėjo prie gimnazijos rū-Į Logiland, N. ¥. ...

I

mų pastatymo.

Surinkta Amerikoje 1925 
1926 metais.

Chicago, III. (Cicero, 

Roseland ir West Pull-

TUBBY
r

23.00

20.00

20.00

19.20

Ijaivverhill, Mass. ..

Nashua, N. H.

Kevvanee, 111..................................... 15.00

Lavv rence, M ass............................ 13.25

Auburn, III. . .................................... 10.00

Antanas Brais 

Vladas Cibulskis 

St. Rokas 

B. Lindžienė 

J. Šeštokas 

Ona Masienė 

D. Gasparkienė 

Ag. Viltrakienė 

B. Sli inikus 

V. Žalimienė

J. Tumšienė 

Ant. Bacevičius 

(Ina Kazlauskienė 

Antanas Beldžias

‘ A
J. Puplesis 

Barbora Stirbienė 

Ona Stanevičienė 

M. Brajinskienė 

Ona Bugairienė 

Petras Jonutis 

Petras Ūselis 

U. Gudleikis 

Karalina Usaitė 

Juozapas Malonė

Barbora Dumienė 

J. Buzas 

M. Užemeckienė

Ag. Viltrukaitė

I. Adomaitis 

O. Prosevičienė 

D. Kazlauskas (2)

L. Rozga

J. Rusteika ,

M. Pakeltienė 

Juoz. Lukoševičius 

V. Pankaitis

L. Kontrymas 

J. Gužas

St. Kalinkevičius 

Kaz. Gečas

O. Zopelienė

M. Mickienė 

Dr. J. Kelia 

B. Dun ienas 

Jonas Skurdelis 

Jonas Sinkevičius

P. Bielskis

Išėjo Iš Spaudos Nauja

‘KRISTAUS PATARIMU KttlAIS’
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva

sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. L 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apįę 
bendrąsias priemones tobulėti.

Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug nauju 
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią, 
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi 
priemonių.

Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid” 
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.

Rašykite:
“DRAUGO” KNYGYNAS

— *

‘DRAUGO^PINIGŲ >BiuimMorskyRt^w>
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

2334 So. Oakley Avė., Chicago, Dl.

Joey is as Welcome as the Snaah Fox.

2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.

ToeB'V, 1C Am PLA.V 

\a»ITR VOO l DOM'T
HAFTA STAV AT HOME 
AM' PLAV VOVTH MV

COUSlM, JOEY 

--------------------------------------

BES G6»AJE HOME 
M V AUMT C AM e 
Aid' GOT HlM, 

KBCHT 

7

Feeaa'mint
The Laxative

Mėgsta jį visi 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma.

o

L .
1_____________

*
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CHICAGOJE
L. V. DAINOS CHORAS.

L. V. “Dainos” choras juo 

toliau, tuo di4esnj apima vei

kimo ratų. Trečiųjam choro 

sezonui (1930 m.) programa 

jau nustatyta ir salės paim

tos iš anksto. Choro veikimas 

šįmet eis šia tvarka:

Koncertai.
1. Sausio 26 d. dalyvauju 

“Draugo” koncerte, Lietuvių

Norintieji įsirašyti, prašokti 

atsilankyti penktadienio va

kare į Mark VVhite parko sa

lę lygiai 8 vai. Neužilgo cho

ras trauksis paveikslų kny

gai — programai.

Lygiai 8 Mpl.
Pereitų penktadienį nutarta ’inįngU

A K T A R A Il Rea Tel. Mldway SIUnį susirinkimų mokyklos kam

baryj. Šiuo syk skyrių padi

dino net astuonios naujos na

rės. Matyt, kad skyrius ne-< gydytojas ir chirurgas 

, atidarė antrą ofisą (su Dr. Laural- 
snaudžia. Jčlu — viršuj Belsklo-Rakžčio aptie

kos) po nr. 3423 West Marųuette Rd. 
Jų darbuotę parodė ypač Valandos: nuo 3 iki 4 po plet. Tol. 

i *• - uo \ ,, r1'“?’*1 19’0.
paskutine Bunco party , Senas ofisą*., toj pačioj vietoj:
kuria turėio frruodžio ‘4) die- 4601 Ash,and Ave- Val*«“»°»: nuoKurių lunjo „įuouzio -f uu;" , 6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
nų. Išduotas raportas parodė, Rez 6841 s Albany Ave. Tel. Pros-

r i , pect 1830. Nedėtomis tik pagal su-
kad bunoo buto labai sek , tarų.

Pelnas, kurio

I

gan
pamokas pradėti lygiai 8 vai. daUg liko, paskirtai Vienuoly 

vakare, o po pamokos pašokti, nį, darže Liurdo įrengimui.

1 pažaisti. Tat visi turi atšilau -

kyti laiku, jei nori linksnių 

valandėlę turėti.

naujųžodžių, L. V. “Dainos” cho-

dainų. Programoj dalyvaus iri , . v ,• .
v J ras sjniet pasiryžęs daug nu-

choro solistai, solistės. .. ' , , . ,
’ veikti. Choro vadovybe pilna

2. Kovo 16 d., Kimball Hali; energijos, todėl tikimos, kad

Auditorijoj. Mokinasi

ruošiama nepaprastas koncer

tas choro vadui komp. A. Po

ciui pagerbti. Su orkestrą ir 

dideliais vargonais \ bus išpil

dyta Dubois’o kantata “Etp- 

tyni žodžiais Nuo Kryžiaus”. 
Kūrinys pritaikintas laikui — 

gavėniai. Vargonais gros pats 

komp. A. Pocius.

3. Gegužės 4 d. bus vakaras 

—. koncertas Meldažio salėje. 

Programa bus panaši į tų, ko

kia buvo pereitais metais Die

vo Apveizdos parap. salėje. 

Režisierius p. J. Balsus jau 

ieško naujos trumpos kome

dijos. Dalyvaus choras ir so

listai-(ės). Po programo bus 

šokiai, kuriems grieš gera or

kestrą.

4. Lapkr. 9 d. Lietuvių Au

ditorijoj bus statoma scenoj 

operete. Kokia — vėliau bus 

paskelbta.

Choro rėmėjai.
Choro menedžeris p. L. 

-/Krekščiunas darbuojasi ttžra- 

šynėdanias rėmėjus. Rėmėjais 

rašosi ne vien visi gerb. mū

sų dvasiškiai, biznieriai, pro

fesionalai, veikėjai, bet ir pa

prasti dainos mylėtojai. Užsi 

rašę tuojau rėmėjai gauna 

veltui tikietus į Kimball Hali, 

kur bus išpildyta aukščiau 

minėta Kantata. Po to, tuo

jau bus siuntinėjami tikietai 

į kitus <flioro valcavus — kon

certus.

Visi kviečiami tapti rėmė

jais “Dainos” choro, kuris 

gražiai kelia lietuvių vardų 

svetimtaučių tarpe.

Kalendoriai.
Šįmet choras atspausdina 

dailius sieninius kalendorius- 

skelbimus. Jų galima gauti 

pas choro narius.

Knyga - programa.
Dabar renkama visam se

zonui — trims vakarams biz- 

nierių skelbimai į choro kny

gų — programų, kuri išeis 

prieš kovo 16 d. Knyga bus 

didelio formato, gražios pope

ros dailiu viršeliu. Bus ats

pausdinta nemažiau 8,(XX) egz. 

Visiems biznieriams puiki pro 

ga pasigarsinti. Be to, knygoj 

bus sužymėti visi choro rėmė

jai, kokios profesijos ir jų 

adresai.

x Nauja operete.
Choro narys, “Draugo” re

daktorius p. L. Šimutis ren

gia naujų chorui operetę, ku

ri kaip tik bus kompozitorio 

apvilkta muzikos rūbais, tuo

jau statoma scenoje. Operetė 

bus iš lietuvių gyvenimo.

Choras auga.
Choras narių skaičiumi au

ga. Kiekvienų pamoka įsirašo 

naujų narių. Nusistatyta na

rių skaičių davaryti iki 100.

ir sekinės bus gražios.

širdukas.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Trijų Karalių vakare, ka

lėdojant Aušros Vartų para

pijos klebonui, Jasnauskų šei- 

j niyna, dalyvaujant garbin

giems svečiams: Klikunams, 

Krotkanis, Labanauskams, 

Virbickienei, Brazaičiams ir 

Sakalams turėjo gražių vaka

rienę.

X Žukų šeimynų prislėgė 

didelis skausmas. Senelis tė

vas Petras tapo priverstas ap

leisti savuosius; jo (žmona iš 

skausmo širdies susirgusi ir 

vaikai randasi didžiame nuliu 

dime. Te Jėzus Betliejaus

Narių pasilinksminimui bei 

. z » .
geresniam susipaižinimui nu

tarta laiks nuo laiko turėti 

kodai tai nepaprastų susirin

kimėlį. Tam išrinkta komisija: 

Paulienė, Junokienė ir Ru 

dokienė. Linkime jai gero 

pasisekimo tame darbe.

Taigi, Naujų Metų pradžia 

graži. Reikia tik neleisti nau

jai energijai sustingti.

Jaunutė Junokaitė.

Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted Street

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12
2-ras Ofisas 4191 Archer ave.

TeL Lafayette 6820

“SARGYBA”

PRANEŠIMAS

DL M. T. STRIKOl . DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p,, p. Panedėllal# 

lr Ketvergaūk vakare

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro

Ofiso Tel. Virginia 0036
ltęzidcncijos: Va n Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų

2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.. . 
Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Bivd. 
VaJ.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Telefoną* Boulevard 1133

DR. S. A. DRENZA
Ofiso Valandos; t Iki 13, 1 Iki t 

dieną, lr 8:30 Iki 8:28 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 4<th Street Chicago. III.

tvartelyje ir Eigipto ištremia “Sargyba” duoda populia

me bus jiems paguoda ir su-" 

siraminimu.

X Sausio 9 d., Aušros Var

tų parapijos svetainėje Vyčių 

24 kp. susirinkimas Vakare 9 

valandų.

X Parapijos svetainėje V.

rių straipsnių iš įvairių mok

slo sričių, supažindina skaity

tojus su naujaisiais mokslo 

laimėjimais ir išradiamis.

. “ Sargyba ’ ’ pačiai rašo 

sveikatos klausimais, pataria, 

kaip apsisaugoti nuo įvairių 

ligų, kaip pačiam susirgus pa-

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. We*tern Avenue

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 23S8 So. Leavitt St.

Tel. Canal 2338 j
Valandos: 3-4 po pietų lr 7-9 v. v.

Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 1187
Of. lr Rei. Tel. Hemlock 3874

DR. J. P. POŠKA
8138 8. HALSTED 8TREET 
Antra* ofisas ir Rezidencija -

<604 S. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
▼ak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po 
plet: Utarn. lr Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal <764 Republic 8488

Ofiso tr Ros. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH i
8464 SO. HALSTED STR U EI 

Ofiso valandos nuo l iki s po 
pietų lr 8 Iki 8 vai. vakare 

Rea 8201 S. VVALLACE STREET

ADVOKATAI

A. A. OLIS

DR. A. L.YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI
4193 ARCHER AVE.

| Valandos: prieš pietus pagal sutartį 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

ADVOKATAS
11 So. La Šalie St., Room 1701 

Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 
Vakarais

1241 SO. HALSTED STREET 
Tel. Victory 0562

7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr 
. Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Dąy.lziunae Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Hm. 2117 

Telepboae Randolph 8787 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Tcleplm* Roosevelt 8080 
: 8 ikt • ryt* JTel. Repub. 8800

JOHN KUCHINSKAS
Duobos rūpesčiu scenos uždan sigydyti pailginti gyvenimų...'

ga atnaujinta ir padabinta 

naujų vaizdu, apie kurį pa

dėti mūsų profesionalų ir biz- 

*
nierių gražus pasigarsinimai.

X Taigi Vyčių 24 kp. va

karas jau nebetoli. Jis bus

“Sargyba” kovoja su įvai-> 

riomis dvasios negaliomis ir 

gyvenimo nenormalumais, k. 

a. bedievybe, girtavimu, iš

tvirkimu ir t. t.

“Sargyboje” skaitytojas

sausio 19 d., parap. salėje. randa įvairių žinių ir aipžval- 

Jaunimas — lošėjai mokinasi gų mokslo, meno, politikos 

juokingų komedijų “Netikė-4r visuomenės gyvenimo, 

tai.” Prisijuoks kas ateis jos! “Sargybos” kaina; metams 

pažiūrėti. Visas pelnas skiria- .6 lit., pusei metų — 3 lit., 1 

inas parap. naudai. [numeris 15c. Užsienyj dvigu-

- . — bai brangiau.

16 RĖMĖJŲ SKYRIO VEIKI- i Metiniams skaitytojams duo

MO. įda priedų “Laimės” kalen-

_________________ dorius ir loterijos bilietas.

Brighton Park. — Sausio o.! Adresas: 

d. Šv. Kazimiero Akademijos' “Sargybos” Adm. Kaunas, 

Rėmėjų skyrius laikė mėnesi- Liaudies Namai.

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2416 West <8 Street 
▼ai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v, ▼. Nedėlioj susitarus.

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Dresel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusa* Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valku ir visų chroniškų ligų

ofisas 8101 So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

VALANDOS: 1—3 po piet,
7-8 vak. Nedėliotais ir šventadieniais
10-18.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA8

Gydo staigia* Ir chroniška* liga* 
▼yru, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

. Ir X-RAY
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Bivd. ,
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451 ! Val

DR. A. J. JAVOIŠ

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

nuo 6 8<i 8 vai. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

OPTEMITRISTAI

Tel. Lafayette 3315
l

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- į 
tarė. Sered®nūs,1,ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 Ea«t 107th Street
Kampa* Michigan Ave. 

Tel. Pullman 5960 lr <377

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 93*
Tel. Franklin 4177

2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
. Office; 4459 S. California Ave. 

Nedėliojo pagal sutarti

Nedėllomis
Susitarus

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUI<EE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 Weat I2nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal <389 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — Iii — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

DENTISTAI

DR. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

2045 WEST 35th ST.
Nuo 9 Iš ryto Iki 6 vai. vakare

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

Ofisas: 4603
Tel.

S. ASHLAND AVE. 
Bivd. 9459

DR. VAITUSH, 0. D.
Val.: 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v. 

Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVE. 
Tel. Lafalette 4484 

Vai.: 12-3 vai. kasdien

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kuria 
•sti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą akių karšų. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regyst*.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va 
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto ik) 
12 po pietų.

<712 S. ASHLAND AVE.
» Tel. Boulevard 7589

A-

Office Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4846 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tei. Canal 0257 Res. Prospect 6659

. DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
Valandos 11 .ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGALI

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St-)

Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
Ųtarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

Cicero j 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Lfrų 
Vai.: ryto nuo 18—11 nuo 3—ė po

plotą: 7—8:88 vakaro 
Nedėliomia 18 iki 12 

TELEFONAS M1DWAY 2688

Tel. Boulevard 1401

OR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p 
7—9 vakare

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c

2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c

3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c

4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c į

1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) .........................................30c

2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............................. 30c

3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............................. 30c

4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c

5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) ..................... 30c

7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ..................................... 30c

8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............................. 30c

9. Vai augom, augom Jau saulutė leidos, (Chorui) ______ 30c

10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c
z »

Daugiau perkante duodame nuošimtį.

Reikaluukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

Telephone Central <928

F. W, CUERNAUGKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS •

Nuo 8:38 iki 6 vai. ▼ak. 
Office: 1900 So. Union Ava

Tel. Roosevelt 8718
▼ei. nno 8 1M 8 vai. vak.

F. P. BRADCHULIS
I

Attorncy & Counselor at Lnw 

ADVOKATAS 

3112 South Halsted Street 

Tel. Victory 2394

J Se.

Chicago, III.

25 METįĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayettp 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 

4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertą* tyrimo aklų tr pritaikymo
akintą

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. ii 8t. 1 aukštas 

Paatobėklt mano Iškaba*
, Valandos nuo 8:88 ryto Iki 1:88 va

karo. Seredomis nuo 8:88 Iki 18 ▼. 
ryta. Nedėllomis nėra skirtą 

valandą. Room t,
Phoaa Ganai 8113

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

<712 So. Ashland Avenue 
▼ai.: Nuo 8 ryto Ud 8 vakaro

Phono Cicero 731

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTO 

X-Ray
2187 8. CICERO. AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A M. 3-8. 7-9 P. M.

Trceiadlens pagal

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per SI 
metus kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgą* ir akušeris.

Gydo staigias lr chroniška* Il
gas vyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prletaleua

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 18 — 18 plotą Ji 
nuo 6 Iki 7:28 vai. vakarą 
Tel. ofiso Canal 8110 Rez. So. nbore 
2238, arba Randolph <808.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijoa Tel. Plaza 8288
▼ALANDO8:

Nuo 10 iki 12 dieną.
Nuo 2 Iki 8 po Dietą.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 Iki 18 dlen*



6 DRAUGAS Trečiadienis, Sausio 8, 1930

GRABORIAI: CHICAGOJE

S. D, LACHAW1CZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laldotu-
▼ėfie kuopigiausla. Rei 
kale meldžiu atalšauk- 
tt, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2518

2314 W. 23rd Place 
Chieago, III.

IS CHICAGO LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS SAVITAR

PINĖS PAŠALPOS 
VAKARO.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIIIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Tards 1741 h 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 

Tel. Cicero ?794 
SKYRIUS

>201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 3201

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE,
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų ifl- 
dlrbystės,

OFJSAS
448 West 1S St. 
Tel. Canal <174 
MYRIUS: 3238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me ISlaidų užlaikymui 
•kylių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

North Side. — Iš gero savo 

draugo gavau dykai tikietų 

ir 5 valandų jau vaikštinėjau 

po erdvių AVicker Park sve

tainę.

Pasirodžius ‘‘Pirmyn” cho

rui ir užtraukus “Vėjužėlis” 

ir kitas dainas, turiu pasaky

ti, kati tikrai aš da tokio ar- 

miderio nesu girdėjęs. Tiesa, 

būdamas Lietuvoj girdėjau 

“kantorus”, kurie vieni nuo 

kitų nieku nesiskiria. Aš pa

tarčiau tam chorui vadintis 

“Atgal”, o ne “Pirmyn”.

Iš eilės sekė vienas paskui 

kita solai, duetai, trio ir kvar

tetai, kurių buvo devynios 

galybės ir visi tik nervus ga

dino.

Ant pabaigos pasirodė “ga

lingas” “Birutės” choras, 

kuris dainavo Torreador’o dai 

nų iš op. “Carmen”. Nesupran 

tania, kam reikia chorui im

tis tokio dayko, kurio jis ne

pajėgia atlikti. Ir išėjo taip, 

kad ne tai švilpė, ne tai kuka- 

po. Buvo solistų ir net su 

kniaukiančiais halsais.

> Po programo sekė šokiai, 

j Nors muzika buvo nekokia, 

bet kai kuriem buvo net “la

bai gera”. Salėj matėsi kaž 

koks žmogus, tur būt, koks 

tai tautininkų kunigužis; kal-

nierius j užpakalį nusuktas, 

pypkutė bekrintanti iš dantų 

žemyn, kepure užmaukta ant 

akių ir nepasitikinčiai žiūri 

j kiekvienų. I^abai panašus 

Į alkoholikų.

Dalyvavęs.

ROSELAND, Bi
Alumnai laimėjo.

Pereitų šeštadienį, Strumi- 

lo svetainėje Roselando Alum- 

niečiai supliekė “Percy A. C. 

45 punktais prieš jų 10.

Kapitonas Pavilonis gerai 

valdo savo tymų ir, atsižvel

giant į jo nenuilstantį darba, 

tymas su didesne energija dir

ba. J. Meškauskas stebino vi

sus savo greitumu ir mikliu 

lošimu. Žodžiu, visi lošikai la

bai gerai pasirodė.

Stanislovas Kancevi&us.

A. PETKUS
f

Graborius ir Balzamuotojas

I. J. Z O L P
I. i

GRABO RTU9 IR LAIDOTUVIŲ I 
VEDfiJAH

į ' r. T *
1650 West 46th Street

Kampas 46tn ir Paulina Sta
TU. Blvd. BIOS

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiB- 
kai, mandagiai, gerai tr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

PRANEŠIMAI.
Lietuvių Kriaučių 269 sky

riaus A. C. K. of A. metinis 

susirinkimas įvyks penktadie

ny, sausio 10 d., 1930 m., 

7:30 vai. vakare, Amalgama- 

te<l Centre name, 333 So. Ash 

land Blvd. Visi nariai ir na

rės malonėkite dalyvauti su

sirinkime. Taipgi tie, kurie 

likote išrinkti į lokalo valdy

bų, neužmirškit ateiti ir už

imti vietas.

K. Navickas, rašt.

PLATINKITE "DRAUGĄ*
i j

ĮDOMUS TRUPINIAI,
r* u—

Užaugusio, žmogaus širdis 

turi 13 eet. Ngio, 9 cent. plo- 

čo ir 6y2 coųt. aukščio.

Kupranugaris gali panešti 

5 — 6 centnerių naštų.

Vienas beržo medis pava

sarį kasdien duoda 5 — 6 

litrus sulos. j

Plienas gali būti taip plonai 

išdirbamas,* kaip gali būti 

permatomas, ‘ kaip stiklas. .

Stiklinė akis sveria apie du 

gramu.

Visame pasauly yra apie du 

milijonus aklų žmonių.

Kasmet visame pasaulyje 

užgema per 40 milijonų kūdi

kių.

jį
Žvirblis lėkdamas per . se

kundę suplasnoja 13 kartų.

• l^ilo - upė ja s suskaityta apie 

9,000 žuvų rūšių.

Princesės Daratos, Prūsų 

karaliaus Pričkaus I-jo duk

ters vestuvių rūbas sveria 

vienų centnerį.

Pietų Amerikoj, Čilės vals

tybėj, yra varlių, kurios švil

pia.

1884 metais ant Čypemo sa

los išnaikino? * 256 miliardus 

žiogų.

Paukščių kaulai yra tušti. 

Kupranugariai užuodžia žmo 

gų už 20 kilometrų.

Vienas tabako stiebo žie

das dumia 300 tūkst. sėklų. 

Maskvoj yra didžiausias pa

sauly bažnyčios varpas, turįs 

5 metrus aukščio ir aplinkui 

matuojant 15 metrų.

Žmogaus širdis suplaka per 

minutę, vidutiniai imant, 70 

kartų. Per IJX),$OO kar

tų, o per metus 36 milijonus 

kartų. ’ ‘ ,

Senovėje Babilonijos mies-{ 

tas turėjo apsigynimui 40 

metrų storumo sienų;

Jaučiai, puldami gyvulį ar 

žmogų, užsimerkia.

Napoleono lazdų yra nupir

kęs vienas italas, užmokėda

mas apie tūkstantį litų.

J. Zanavykas.

timtautes ir katalikes ir pas

kiau vaikus duoda ištautinti.

“M. L.”

LIETUVIŲ BŪKLĖ 
BRAZILIJOJ

XX AMŽIAUS LIETUVIŲ 
INTELIGENTŲ ŠEIMOS 

TEISMAS

Gruodžio 15 d. studenčių m- 

teitininkių draugovė “Biru

tė” universitete surengė XX 

a. lietuvių inteligentų šeimos 

teismų. Lietuvių inteligentų 

šeima buvo kaltinama keliais 

atžvilgiais. Inteligentų šeimo

ms buvo prikišama, kad jos 

netaupiai gyvena, pajamų ne

suveda su išlaidomis, vengia 

turėti vaikų, vyrai veda sve-

MILDA
I

TEATRAS 
3140 So. Halsted St.

UT., SER. IR KETVERGE 
Sausio 7-8-9

“BR0ADWAY”
Paveikslas iš triukšmingo 

New Yorko gyvenimo. Daly

vauja G lenu Tryon, Tvelyn 

Brent ir kiti garsus artistai.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

REIKALINGAS vargoni

ninkas. Tinkamiausia, kad at- 

sirastų žmogtiš, kurs dirbtų ir 

galėti) vargonininko pareigas 

eiti, nes didelės algos negali

me mokėti.

KUN. GELUMBIS 
1910 E. Falls Street 
Niagara Falls, N. Y.

Mes sutei
kiam . manda
gų, draugiškų 
patari'.* virau.
Patarnavimas 

▼Įsose Chica 
gos dalyse lr 
prlemiesčuose 
Qrabal pigiai
net už 326 

OFISAS
8388 South 

Halsted St
Vlctory 4088- 

89

♦434 So. Rockvreli SV 

Virginia 1190

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Cbicago, UI.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532 

J. Lulevičius i

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modernlš- 
ka kop'yčla veltui.
8103 R. Halsted
8t. Chieago, III.

Tel. Vlctory 111*

BUTKUS
CNDERTAKING CO.
P. B. Hadley IJo.

Koplyčia Dykai
HO West 18th Street

Canal 3181

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

tA. I A.
POVILAS PINAS

mirė sausio 5, 1930 m., 4:30
vai. vak., 43 metų amžiaus. Kl- . 
lo iŠ Biržų Apskričio, Podvel- 
šių Parap. Kirkallų Kaimo. 
?4me.rikoje išgyveno 17 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Pauliną po tėvais Ne- 
vardauskaltę posūnį Juo
zapą Sheput, ir gimines, o Lie
tuvoj 3 brolius ir seserį. Buvo 
harys Liet. Tautiškos dr-stės, 
Unity Pašelpinio Klubo.

Kūnas pašarvotas 4738 So. 
\Ventworth Ave. Laidotuvės ,- 
vyks ketverge sausio 9 d. Iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas J 
8v. Kryžiaus bažnyčią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Posūnis Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkis, Yards 1741.

A. " /r, i,

DOLOBOSA NAUMAVKAITĖ
mirė sausio 6, 1930 m. 10:15 vai, ryte, 18 mėn. ir 11 d. amžiaus. 
A. a. Dolorosa gimė Chieago, Iii. ' ■ ■

Paliko dideliame nuliudime motiną Kazimierą, po tėvais 
Zvlrzdynaitė, tėvą Joną, ciocę Teodorą Baubklenę, dėdę Jonų 
Baubkų Ir dėdę Leonardą ir dėdienę Naumavlčhis ir gimines 
ir pažjstamus.

Kūnas pašarvotas 2111 W. Coulter St. Laidotuvės įvyks ket
verge sausio 9. Iš namų 8 vai. bus atlydėta į Aušros Vartų par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sien. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gihnlnes, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Ctocė, Dėdės Ir Giminės,
laidotuvėms patarnauja grab. Lachawlcs. Roosevelt 2515

Šv. Juozapo par. Mahanoy 

City, Pa. reikalingas vargoni

ninkas, norintieji užimti vie

tų, kreipkitės sekančiai.

REV. P. ČESNA
i ■■

614 W. Mahanoy Ave. 

Mahanoy City, Pa.

MARCELĖ BAŠK1ENĖ

Verti $2,500, viskų parduo

sime už $475. Puikiai išrodan- 

tys rakandai 4 kamb., 2 mė- 

į nėšių senumo, 3 šmotų senoviš 

|kas rayon parlor setas, 8 tū

bų Fada elektrinis radio, du 

9x12 AVilton kaurai, 8 šmotai 

riešuto medžio valgomojo 

kambario setas, 4 šmotų rie

šuto medžio miegamojo kam

bario setas, 5 šmotų pusryčių 

setas. Tas viskas už. $475. Pa- 

sirupinsim pristatymu. Par

duosim ir skyrium. 8228 Ma- 

ryland ave., 1-mas apt. arti 

Cottage Grove ave. Tel. Ste- 

wart 1875.

PO TtVAIS DARGAITE
Mirė sausio 4, 1930 m. II vai. ryte 40 metų amžiaus. Kilo iš 
Šiaulių apskričio. Užvenčio parap., lAbunovėlės kaimo. Ameriko
je Išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nubudime vyrą Jurgį, 8 sUnus: Juozapą 18 
metų. Jurgį 1« melų Ir Edvardą 8 mėtį); seserį Veroniką Ru
činskienę, pusseserę Anelę Pocienę, pusbrolį Joną Darg). Oary, 
Ind. tr pusbrolius Nutaučlus Wllkes Barre, Pa. ir gimines, o 
Lietuvoj brolį Joną ir brolienę Eleną, 2 seserį Emiliją Klapa- 
tausklenę Ir Aleksandrą Vitkauskienę; pusbrolį Juozapą Darg) ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas graborlaus Skudo koplyčioje 718 W. 18 8t. 
Laidotuvės įvyks seredoj sausio 8, Iš Skudo koplyčios 8:30 vai. 
bus atlydėta , Dievo Apveizdos parap. bažnyčią. kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta J 
šv. Kasimlero kapines Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drau- 
gus-ges ir pažystainus-mas dalyvauti Uose laidotuvėse.

Nuiludlę: Vyras, Runai, Seserys ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Skudria. Tel. Roosevelt 7632.

REIKALINGA moteris prie 

namų darbo. Valgis ir guolis, 

o užmokesnis, kaip susirokuo- 

sime. Atsišaukti

I A. VALANČIUS
1226 So. 50 Ave. Cicero, IU.

PARSIDUODA Peter’s ice- 
creani parlor. 4 kambariai pa
gyvenimui užpakalyje. Biznis 
gerai išdirbtas.
1409 So. 49 Avc. Cicero, UI.

Sao Paulo. XII. 12 (Elta), 

Pranešama, kad lietuvių emi

grantų būklė Brazilijoj yra 

labai sunki. Tačiau, blogiau

sioj padėty yra “Nuova Li- 

thuanijos” kolonijos kolonis

tai. Pirmiausia kolonija yra 

900 kilometrų nuo Sao Paulo. 

Siūlę pirkti ten žemę agentai 

vilioja žmones ir tuo, kad, e- 

sų, ant jų perkamos žemės au

ga miškas. Pratę Lietuvoj 

branginti miškų lietuviai, ma

tyti, tikėdamiesi pardavę mi

škų išsiversti, noriai ėmė tuos 

sklypus. Žemė kolonijoj viena 

blogiausių visos Brazilijos. 

Gyvulių ūkininkai neturi ga

limumo laikyti: kiaulės dve

sia, o mulams bei karvėms 

laikyti nėra ganyklų. Ūkinin

kai, prakasę tarpukelmiuose 

žemę, sodina kukurūzas, prieš 

tai sudeginę esantį miškų. Ta

čiau ir tų pačių kukurūzų pa

rduoti neturi galimumų: per 

toli ir per mažai moka. Nuo 

artimiausios geležinkelio sto

ties — 50 kilometrų nepapra

stai blogo kelio. Oras pilnas 

kenksmingi) vabzdžių, jokio 

pašalinio uždarbio kolonistai 

neturi. Vietos administracija

nepaprastai blogai elgiasi su 

lietuviais. Apgauti, nuskurdę, 

dvejus metus sunkini dirbę, 

nustoję paskutinio skatiko, 

žmonės bėga, palikdami savo 

įžemę. Sudaryti “pirkimo” ko

ntraktai neduoda, jokio gali

mumo suteikti kolonistams tei

sinės pagalbos. Žemės savini

nko Machado agentas Kirštei- 

nas, kuris suviliojo žmones pi

rkti tų žemę, bijosi be gink

luotų palydovų ir pasirodyti 

kolonistams. Eina gandai, kad 

Machado savo šių žemę yra 

jau 11 kartų pardavęs.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras ChicagoJ

UT., SER. IR KETVERGE 
Sausio 7-8-9 

“THE MIGHTY”
Paveikslas apie tai, kaip blo

gas žmogus buvo priverstas 

gerai gyventi. Dalyvauja Geo

rge Bancroft.

Vita phone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios, 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Del geriausios rųšlea 
lr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauli
nių, sviesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

TAKOS.
, Norintieji žinoti, kiek kai

nuos jūsų namo ar loto Taxos 

už 1928 metų kreipkitės pas

A. OLSZEWSKĮ 
3241 S. Halsted St. 2nd Floor
Čia gausite pilnų informacijų

MABQUETTE JEWHRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra- 
dio, pianų rolių,

[ rekordų lr t. t 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas HEMLOCK 1880

Porce’.inls laikrodis, kuris užtrauk
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La
bai puikus dėl papuošimo. Tik $2.98

I
Taipgi užlaikomi© naujausios ma

dos elektrikinius laikrodžius. $12.00 
varčios tik ................. ..................... $8.98

Nestor Johnson’s visiems gerai ži
nomi ice skaitai visokių sizų tik
tai .................................................... $5.98

Ateikite arba Telefonuokite Lafa- 
yette 4689. Pristatom visur.

J. DEBIN6IS
4414 So. Rockwell St.

ĮVAIRŪS KONTRĄKTORIAI

J. S. BAMANGI0N1S
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlnj 

A Hardsrare Oo., dabar perėmė visą 
biznį į savo rankas lr duos visose Ho 
blsnlo šakose pirmos klesos patsr 
navttną.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters A Decoratorv 
J. 8. Ramanctonts, savininkas
3147 So. Halsted Street

TsL Vlctory 7241

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.

Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockvreli Street

1----------------------1 ' '■

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBINO & HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogeriausią 

4404 SO PAULINA STREET

MOBTGEČIAI-PASKOLOS

2RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktu* 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,009.99 
8804 80. KEDZIE AVENUE 

TsL Lafayetts <738-4718

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Būdavote jas, konkryto pamatų statytojas, general is

konkryto darbas ir senų namų taisytojas
2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS


